
     

38. ročník, rok 2021, číslo 7 - 8 
 

 

5. ročník Perninského masakru skončil, lavičky s motivem sportujícího zvířátka budou 
umístěny na běžeckém kolečku  k radosti nás všech. Děkujeme řezbářům za krásné 
výtvory a také sponzorům za finanční příspěvky, a to Karlovarskému kraji a Svazku 

obcí Bystřice 
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   Zápis a usnesení  28. zasedání zastupitelstva obce 21.6.2021 
 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluven: nikdo 

1/28/21 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Jana Dvořáka a Mgr. Michala 
Jelínka,   pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování:  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                    Návrh byl přijat 

2/28/21 ZO schvaluje program 28. zasedání včetně jeho doplnění v bodě 5. revokace 
usnesení  9/26/21 a projednání rozpočtového opatření č. 6/2021,  dále v bodě 7. o 
projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-0018119/VB002/Pernink, KV, Andělská p.p.č. 976/3, KNN a v bodě 10. 
o projednání nabídky na prodej osobního vozidla, v bodě různé pak přijetí darů ZŠ a 
MŠ – testy a uzavření smluv darovacích s řezbáři 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                     Návrh byl přijat 

3/28/21 ZO Pernink bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení 26. a  27. 
zasedání ZO Pernink bez připomínek 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                     Návrh byl přijat 

4/28/21 ZO Pernink schvaluje příspěvek na vybudování kanalizační a vodovodní 
přípojky k čp. 263 ve výši Kč 20000,-- 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                     Návrh byl přijat 

5/28/21 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 v předloženém položkovém 
členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 1 a rozpočtové opatření č. 6/2021 
v předloženém položkové členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 2 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                     Návrh byl přijat  

6/28/21 ZO Pernink revokuje usnesení 26.zasedání ZO Pernink  č. 8/26/21 a 9/26/21 ze 
dne 10.5.2021 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                     Návrh byl přijat 

 



 5 

 

7/28/21 ZO Pernink schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a 
mateřské školy Pernink, příspěvková organizace ze střediska 8800 ve výši 735007,60 Kč 
takto,   do RF 117503,80 Kč, do FO 117503,80 Kč a  částku 500000,- Kč převést do 
rezervního fondu a tuto následně použít z rezervního fondu na posílení příspěvku 
zřizovatele na mzdy a dále schvaluje rozdělení HV doplňkové činnosti střediska 9900 ve 
výši 40709,- Kč, a to 50 % do RF a 50% do FO 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                     Návrh byl přijat  

8/28/21  ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby s GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí n.L., Klíšská 940/96, Klíše  
pro budoucí služebný pozemek p.p.č. 2486/1    v k.ú.Pernink pro uložení plynárenského 
zařízení úplatně, a to 200 Kč,- za 1 bm uložení ve výše uvedené pozemkové parcele a 
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                     Návrh byl přijat 

9/28/21 ZO Pernink schvaluje uzavření  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0018119/VB002/Pernink, KV, Andělská 
p.p.č. 976/3, KNN s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 20   a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                  Návrh byl přijat 

11/28/21 ZO Pernink schvaluje ZŠ a MŠ Pernink, p.o. přijetí věcného daru testů SEJOy  
za částku 1334,- a za částku Kč 3436,25 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                     Návrh byl přijat 

12/28/21 ZO Pernink schvaluje uzavřít darovací smlouvy na lavičky vytvořené v rámci 
5. ročníku řezbářského víkendu, a to s Radkem Smejkalem, Pardubice v hodnotě daru 
38000,- Kč , dále Petrem Bartákem, Pardubice v hodnotě daru 35000,- Kč,  Janem 
Paďourem, Jaroměř v hodnotě daru 38000,- Kč, Pavlem Vrculou, Košťany v hodnotě 
daru 35000,- Kč,  Antonínem Dorazinem, Abertamy v hodnotě daru  Kč 30000,-  a 
Martiněm Řezníčkem, Bílina v hodnotě daru Kč 25000,- a pověřuje starostku obce 
podpisem darovacích smluv 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                     Návrh byl přijat 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

Pernink přivítal osm nových občánků 

   

 Ve čtvrtek 10. a 17. června v obřadní síni obecního úřadu Pernink přivítala starostka 
obce, paní Jitka Tůmová, 8 nových občánků – 5 děvčátek a 3 chlapce. 

 

   Novými občánky jsou: Zuzana Drahotová, Matyáš Janda, Aneta Horská, Ladislav 
Vetešník, Anna Zídková, Emma Höhnlová, Ella Lindner a Artur Šesták. 

 

   Rodiče se podepsali do obecní kroniky, kde má každý nový občánek svou stránku. 
Maminky dostaly květinu, děti malý dárek a pamětní list. 

 

   Všem novým občánkům přejeme jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a 
již se těšíme na ty, které se narodí ještě v tomto roce. 

 

         Klára Grohová – matrikářka 
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                                     Foto: Klára Vecková 
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Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Očkování dětí od 12 let do 15 let bude probíhat v karlovarské a chebské nemocnici i 
v sokolovském klášteře  

Karlovy Vary (28. 6. 2021) Od půlnoci ze středy 30. června na čtvrtek 1. července 
2021 startuje registrace dětí od 12 do 15 let na očkování proti COVID-19. Registrace bude 
možná prostřednictvím centrálního rezervačního systému. V Karlovarském kraji bude možné 
se registrovat do nemocnic v Karlových Varech (suterén pavilonu B, Centrum cestovní 
medicíny) a v Chebu (přízemí pavilonu A, pediatrická ambulance), kde je garantována 
přítomnost pediatra, totéž platí pro očkovací centrum v sokolovském klášteře, jež zastřešuje 
Nemocnice Sokolov.  

Na očkování do karlovarské a chebské nemocnice  budou moci rodiče s dětmi přijít tři dny 
v týdnu, v sokolovském očkovacím centru pro ně bude vyhrazen jeden den. Termíny a časy 
budou vždy k dispozici v centrálním rezervačním systému:https://registrace.mzcr.cz/ 

„Podle pravidel ministerstva zdravotnictví musí dítě na očkování doprovodit zákonný 
zástupce, který také na místě udělí informovaný souhlas s výkonem. K vakcinaci 
nezletilých v uvedeném věku lze v současné době použít výhradně očkovací látku 
Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech,“ upřesnila MUDr. Dagmar Uhlíková, lékařská 
ředitelka Karlovarské krajské nemocnice a krajská koordinátorka očkování.  

Od pátku 25. června 2021 se také na očkování mohou registrovat lidé, kteří onemocněli 
COVID-19 a dosud pro ně platila 90denní lhůta, kdy po nemoci vakcinaci absolvovat 
nemohli. Lhůtu zrušilo ministerstvo zdravotnictví s tím, že nyní se lidé mohou registrovat 
hned po uplynutí dvoutýdenní izolace. „Věřím, že té možnosti většina lidí, kteří prodělali 
COVID-19, využije a nebude očkování odkládat. Zvlášť v okamžiku, kdy sledujeme, že 
jsou nové mutace koronaviru nakažlivější a šíří se rychleji. Očkování navíc nám všem 
podstatně usnadňuje dostupnost kultury, sportu a dalších aktivit,“ dodal hejtman Petr 
Kulhánek.  

Veškeré informace o vakcíně Comirnaty výrobce Pfizer/BioNTech, jež bude využita 
k očkování dětí ve věku 12 – 15 let, najdete na stránkách ministerstva 
zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/comirnaty-18-05-
2021.pdf 

Kontakt: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský úřad Karlovarského kraje, tel.: 
+420 354 222 130 mobil: +420 736 650 308, e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz, 
www.kr-karlovarsky.cz 
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Vážení spoluobčané,  

dovolujeme si Vás upozornit, že poplatky za vývoz směsného komunálního 
odpadu za 1. pololetí 2021 je nutno uhradit nejpozději  do 31.08.2021 v hotovosti na 
OÚ Pernink –  infocentrum – podatelna, nebo bankovním převodem. 

Číslo účtu: 2520341/0100 
            VS: 3722 + č.p. nemovitosti 
                   37220 + č.e. nemovitosti 
 

Bližší informace ohledně celkové částky k uhrazení poplatku Vám sdělí na tel. čísle.: 
353 892 104, nebo pište na e.mail: matrika@pernink.eu, podatelna@pernink.eu 

 

 

 

 

 

V prodejně „Květinky od Martiny“  

- prodejní výstava  „Malované jaro“ 

Ilona Stránská 

Výstava potrvá do 31. 7.2021 
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   Zprávy ze základní školy  

 
 

 

 

 KONEC  ŠKOLNÍHO  ROKU 

V červnu jsme zažili báječný Dětský den, vyzkoušeli jsme si ostrou evakuaci školy při 
úniku plynu. Vydali jsme se na výlet do Prahy, mladší děti se setkaly se svými 
kamarády z Blatné při společných akcích. Školka s družinou podnikla dobrodružnou 
výpravu na Mariánskou. Společně jsme vyrazili za poznáváním Karlových Varů a 
rozloučili jsme se s deváťáky, kterým přejeme hodně štěstí a úspěchů. 

A co přinesl tento velmi zvláštní rok nám všem? 

Zažili jsme radost i zklamání, 

Naučili jsme se samostatnosti, poznání, novým věcem 

Zjistili jsme, že škola je místo pro potkávání, kamarádství, spolupráci a život bez ní 
není úplně ono. 

Jsme nejen o rok starší, ale hlavně zkušenější a víme, že život není jenom růžový, ale 
může přinést i horší období. 

 

Děkujeme paní starostce a obci za pomoc a povzbuzení 

                           

                    A přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny. 

 

                                                                                              Učitelé ZŠ a MŠ Pernink 
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                    PČR informuje  
 

Bezpečné prázdniny 

Období léta je většinou populace oblíbeným obdobím. A to vzhledem k nastávajícímu 
slunečnému a teplému počasí, dovoleným a dětmi celoročně očekávaným prázdninám. Tento 
popis zní takřka idylicky, nicméně i toto příjemné období s sebou nese určitá rizika, která 
jsou mnohdy spojena právě s trávením volného času a kterých je zapotřebí se vyvarovat.  

Rizikové mohou být zejména sportovní aktivity pojící se s tímto ročním obdobím. Lidé 
vyjíždějí na kolech prozkoumávat krásy naší země, čeřit vody našich rybníků, koupališť, řek 
nebo jen probádat různá zákoutí „po svých“. Ať už se jedná o jakoukoli aktivitu, je žádoucí 
myslet na vhodný oděv, který by měl zejména v případě sportování v rámci silničního 
provozu obsahovat i reflexní prvky. S tím se v případě cyklistů pojí i využívání cyklistické 
helmy, která je stěžejní a hraje velkou roli v případě, kdy k úrazu dojde. A to i přesto, že je 
její nošení povinné jen do osmnácti let věku. Důležité je i její upevnění. Helma by vždy měla 
být zapnutá tak, aby v případě nehody nedošlo jen tak k její ztrátě.  

Co se týče aktivit u vody, mělo by se zvýšené opatrnosti dbát především při koupání se 
v neznámých vodách, jakými jsou například rybníky, řeky, nádrže, lomy a podobně. Tyto 
jsou nebezpečné právě pro neznámost vodní hladiny a toho, co na nás čeká pod ní. 
Vyvarovat bychom se proto měli skákaní do vody nebo plavání příliš daleko od břehu. Stejně 
tak je velmi důležité zajistit si při aktivitách u vody vhodné a dostatečné množství 
ochranných a záchranných prostředků jakými jsou v případě plavby na kánoi či raftu 
například záchranné vesty apod. Při těchto aktivitách bude možné potkávat se na tuzemských 
vodních plochách a v jejich okolí po celé léto s policisty - a to v rámci kampaně „Bezpečně u 
vody 2021“.  Toto je součinnostní akce policistů pořádkové služby, policejních preventistů a 
zástupců Státní plavební správy, kteří společně cílí na bezpečí osob pohybujících se na vodě 
i v jejím nejbližším okolí. Věnovat se budou plavcům, návštěvníkům pláží, ale i vůdcům 
plavidel. Upozorňovat budou na zásady zajištění majetku při pobytu u vody, ale také budou 
kontrolovat zákaz požívání alkoholu v souvislosti s řízením plavidel.  

V případě, že děti zůstávají samotné doma, měly by se poučit o tom, jak se mají správně 
chovat bezpečně nejen doma, ale i v parku či na ulici, neboť nebezpečí úrazu hrozí na 
každém rohu. Dále by měly také vědět, že nikomu nesmí otevírat dveře a stejně tak, že 
nemají komunikovat s cizími lidmi. V případě, že dítě odchází z domova, mělo by rodičům 
nechat minimálně písemný vzkaz s informací, kam jde, jak dlouho se zdrží a případně by 
mělo přiložit i telefonický kontakt na někoho s kým bude trávit čas. Klíče od bytu by děti 
měly nosit skrytě, odděleně od jiných osobních věcí.  

Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí policisté Karlovarského kraje. 

prap. Mgr. Lucie Machalová 
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Kudy prošel pochod smrti z Lengenfeldu a 
Cvikova? 
Letos v květnu, po více než 75 letech, jsme prošli 125 km dlouhou trasu pochodu smrti. Byl to 
jen jeden z mnoha na konci druhé světové války. Stovky vězňů z poboček koncentračního 
tábora Flossenbürg, z Lengenfeldu a Cvikova (Zwickau), ale také ženy z německého Plavna 
(Plauen) byly hnány ze severu Čech na jih v dubnu 1945. Na cestě byly nemilosrdně 
likvidovány strážemi SS i místními jednotkami domobrany a hitlerovské mládeže. 

První dva dny a dva masakry – start v Potůčkách  

Na start pochodu jsme se sešli v malé obci Potůčky. Leží u hranic České republiky, v Krušných 
horách. Z Potůčků do Dolů, zní to až poeticky, ale téma bylo vážné. Byli jsme v počtu osm z Čech a 
jeden z Německa. Ten přišel z druhé straně hranice, kde leží německé město Johanngeorgenstadt. 
Byl zde za války další velký pobočný koncentrační tábor. Vězňové na pochodu smrti, jimž jsme se 
rozhodli věnovat šest dnů našeho pochodu a poznat, jaké to tehdy pro ně asi bylo, měli v Potůčkách 
za sebou už 50 km a dva dny pochodu po Německu. V obou dnech proběhlo hromadné střílení 
vězňů. U Schönheide šlo o likvidaci slabých a nemohoucích. U Johanngeorgenstadtu stříleli opět 
nemocné a vyčerpané, ale také za trest všechny, kdo se v prvním dnu pokusili o útěk a byli 
pochytáni. Francouzský vězeň Paul Bechet, přeživší ze Cvikova, vzpomínal: „Na konci kolony byli 
stříleni nemohoucí opozdilci. Zpočátku jsme se ještě otáčeli po zvuku výstřelů, nemohli jsme uvěřit, 
že je tomu opravdu tak. Později už se nikdo neohlížel. Měli jsme už jen sílu táhnout jednu nohu za 
druhou …“. 

Umíte si představit, že přežijete několikaleté peklo koncentráku, víte, že konec války se blíží a stejně 
se vysvobození nedočkáte? A co hůř – zemřete za velkých útrap na pochodu smrti a nikdo se o tom 
nikdy nedozví, nikdo už nepřijde ani k vašemu hrobu? To je totiž případ velké většiny obětí pochodů 
smrti. Jen v Evropě se odhaduje, že jich bylo na čtvrt miliónu. SS-stráže a doprovod likvidovaly 
v tzv. pochodech smrti všechny, kdo nemohli jít dál. Vězni nedostávali často najíst ani napít. Umírali 
vyčerpáním, hlady a nemocemi, chladem. Většinu z nich nechávali SS-stráže ležet mrtvé kolem cest. 
Nebo byli sbíráni na povoz tažený vězni a u nejbližší obce mrtvoly zanechány k pohřbení. Hroby jim 
často při zastávkách pochodu kopali sami vězni, kteří poté byli s obětmi pohřbeni. Ale častěji 
dostávali pohřbení obětí na starost místní lidé. A nesměli je, a v případě německých obyvatel ani 
nechtěli, zásadně pohřbívat na svých hřbitovech. Většinou byli oběti pohřbeni kolem cest, u lesů 
nebo v lese, kde byli nalezeni. Často za hřbitovní zdí nebo na zlikvidovaných a opuštěných 
židovských hřbitovech. O které se už neměl kdo starat, židovské obyvatelstvo zmizelo, bylo nacisty 
téměř úplně vyhlazeno. 

Přes Horní Blatnou na Pernink a Karlovy Vary 

Z Potůčků jsme přes kopce, v dešti a chladu, jež nás měly v aprílovém počasí letošního května 
provázet i nadále, vyrazili na Horní Blatnou. Věděli jsme, že už od konce války byly pochody smrti 
vyšetřovány. Hlášení SNB z obce Potůčky – vyšetřováním byly pověřeny všechny obce v tehdejší 
ČSR rok poté, v květnu 1946 – uvádělo: „V Johanngeorgenstadtu byl sestaven transport osob 
z tamního koncentračního tábora a osob přivedených z okolí. Jedna část, která již nebyla schopna 



 16 

chůze, byla v Johanngeorgenstadtu naložena do 3 železničních vagónů a transportována přes 
Potůčky směr Karlovy Vary. Tyto vagóny stály v železniční stanici Pernink dva dny, kde část vězňů 
měla zemříti.“ A tak přes Potůčky na Horní Blatnou neprošel jen náš pochod vězňů z Lengenfeldu a 
Cvikova. Projely tudy další dva transporty smrti z Johanngeorgenstadtu, jeden pěší a druhý 
železniční. Mohly jsme si jen představit, jak těžká pro ně cesta přes Krušné Hory v chladném dubnu 
byla. V Horní Blatné jsme zamířili na hřbitov, kde je v pravém dolním rohu krásně udržovaný hrob 
3 obětí pochodu smrti. A pokračovali jsme dál na naše místo noclehu v Perninku. Cesta vedla opět 
na hřbitov k hromadnému hrobu 27 obětí pochodu smrti. Je to dlouhá řada ohraničená obrubníkem a 
označená dřevěným křížem. Místo si říká o lepší úpravu a označení. V pravém rohu hřbitova je hrob 
rudoarmějců, zřejmě obětí okolních zajateckých táborů, včetně jejich nově vyhledaných jmen. 

Naše první noc venku na pochodu byla chladná, ale bezpečná. Český vězeň Josef Jokl, přeživší 
z Lengenfeldu, však o noci v Perninku vypovídal: „Za šera jsme byli odvedeni do jakési budovy, 
snad soudu, kde byli ještě další vězňové, hlavně ruští. Mohl to být i hostinec. Byli jsme vtěsnáni do 
jedné místnosti, kde se nedalo ani sednout, museli jsme stát. Opírali jsme se jeden o druhého – bylo 
tam k zadušení.“ Vězni byli druhý den ráno hnáni dál, přes Merklín a Hroznětín do Dalovic. Zde 
SSáci našli zapomenuté prase a dva dni hodovali, zatímco stovky vězňů z Lengenfeldu a Cvikova 
byli zavřeny v dvouposchoďové budově téměř o hladu. Dorazili jsme jejich cestou do Karlových 
Var. Zde zanechaly transporty smrti další velký hromadný hrob. Na karlovarském hřbitově 
v Drahovicích leží 208 obětí. Pochází především z výše zmíněného železničního transportu 
z Johanngeorgenstadtu. Z něj byli slabí a nemocní vyloženi v Nové Roli a hnáni pěšky na 
karlovarské nádraží Na přehradě (dnes Březová). Mrtví z transportu byli pohřbeni na bývalém 
židovském hřbitově v Drahovicích. Zpráva z exhumace obětí uvádí, že „…mrtvoly byly nalezeny již 
v hloubi necelého jednoho metru. Byly do hrobu naházeny bez jakéhokoliv pořádku, takže končetiny i 
těla jednotlivých mrtvol byly vzájemně spletené a bylo proto velmi obtížné je exhumovat.“ Mezi 
obětmi byly staré ženy přes 70 let i malé děti. 

Cesta na Tepličku, Bečov a Mariánské Lázně 

Déšť a chlad Krušných hor za Karlovými Vary na našem pochodu pomalu ustoupil sluníčku a 
občasným přeháňkám, noci ale zůstávaly chladné. Vězni z Lengenfeldu a Cvikova pokračovali dále 
pěšky silnicí vedoucí i dnes údolím říčky Teplá. Prošlo tudy opět několik transportů smrti. Na 
Tepličku směřovali z Karlových Var ubozí vězni z transportu z Johanngeorgenstadtu. Jak uvádí 
kniha Pochody smrti  z roku 1965: „V Tepličce se zdržel transport asi 48 hodin. Zde (opuštěný tábor 
sovětských zajatců ve staré továrně) nalezl k jídlu trochu sušené zeleniny a brambor. Přibyly další 
oběti, jejichž hrob byl vykopán u severní části továrny na porcelán. V tomto hromadném hrobě našlo 
odpočinek 15 obětí“. Pochod dále uhnul z naší trasy a pokračoval na Bochov až do Terezína. 

Stejně jako vězni z Lengenfeldu a Cvikova prošly až do Bečova i ženy z pochodu smrti z Nové Role 
u Karlových Varů. Vzpomínala na to přeživší Božena Lukešová: „Hnali nás celý den. K večeru 
jsme dorazili do města Bečova, kde nás zahnali na louku mezi široce rozvodněnou říčkou Teplou a 
vysokou strání. Hlídali nás werkschutzáci, většinou samí 15-16letí kluci, se zbraněmi v rukách. 
V noci bylo zima sněžilo. Chvěly jsme se zimou a hladem … Tu noc se pokusila jedna z Češek o útěk. 
Nedošla daleko.“ Ženy z Nové Role pak odbočily z Bečova na Teplou směrem na Stříbro. 

Díky panu starostovi Bečova Neprašovi jsme místo noclehu vězňů nalezli. Jak vzpomínal Josef Jokl, 
přeživší Lengenfeldu: „Za Bečovem jsme došli na jakési fotbalové hřiště u říčky Teplá. Na hřišti 
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bylo už několik jiných transportů. V oblouku za řekou tábořili Indové-britští zajatci. My jsme spali 
v chladném údolí Teplé. Vybavuji si jak u fotbalové branky směrem k městu byl tehdy vykopán 
hromadný hrob pro zastřelené vězně.“ Důležitá poznámka, o tomto hrobě se vůbec neví. V Bečově 
je na hřbitově pouze hrob 14 obětí. Vzhledem k tomu, že obcí prošlo na 70 000 válečných zajatců a 
několik dalších pochodů smrti, bylo obětí jistě více. A to, že je mnoho neznámých hrobů dokládají i 
počty vězňů na počátku a konci pochodů smrti. Museli jsme ale pokračovat dále, naše cesta vedla 
přes Mnichov k Vlkovicím na Mariánské Lázně. V Mnichově jsou na hřbitově dva hroby 5 obětí 
z řad rudoarmějců. 

Ve větru přes Pístov, Planou a Tachov do Dolů u Boru 

Na cestu proti větru a posledních 50 km, jež byly před námi, vzpomínal přeživší ze Cvikova, 
francouzský farář Paul Bechet: „Pochodovali jsme až do večera 22. dubna. Ty kratší úseky 
z Mariánských Lázní přes Chodovou Planou, Planou a Tachov jsou v dešti a větru velmi 
vyčerpávající. Vítr strhl některé z nás na kluzký asfalt. Zkoušeli se zoufale někoho chytit. Tento den 
podlehl Perret tomuto utrpení. Viděl jsem ho zdálky bezmocně klesnout.“ Jméno Francouze Perreta 
možná časem přibyde k identifikovaným vězňům z velkého hrobu 232 obětí pohřbených u Mohyly 
v Tachově. Letos se podařilo ve spolupráci s památníkem KT Flossenbürg určit 67 jmen obětí. Po 
více než 75 letech! Další velký hromadný hrob, především obětí z Lengenfeldu nás čekal za 
Mariánskými Lázněmi. V Mohyle u Pístova je pohřbeno 68 obětí. Už v roce 1975 se vlastivědnému 
kroužku Hamelika podařilo určit jména 38 obětí. Dosud však tato jména nejsou u pístovské Mohyly 
uvedena. Doufejme, že v brzké době budeme jejich jména moci číst u Pístova i v Tachově. Hroby 
pochodů smrti jsou i v Chodové Plané, 11 obětí a v Plané, 31 obětí, kde jsou uvedena dvě jména, 
mimo jiné „mladého Janotky“. Ten dobrovolně vystoupil z řady, aby byl SS stráží zastřelen, paty 
měl sedřeny až na kosti a trpěl obrovskými bolestmi. Bylo mu pouhých 20 let. 

Ptáte se, kde se vzalo u Pístova a v Tachově tolik obětí? U Pístova šlo o oběti bombardování 
spojeneckými hloubkovými letci, mnohé raněné SSmani dobyli. Na mrtvé v Tachově se nás ptalo na 
50 Tachováků i těch, kdo přicestovali z okolí. Na poslední den pochodu smrti vězňů z Lengenfeldu a 
Cvikova, i žen z Plavna, jsme se společně vydali v sobotu 22.5. od tachovské Mohyly. Provázel nás, 
sice ne pěšky, ale vozem, zato však s kamerou v ruce, tachovský badatel a dokumentarista, 
František Soukup. Muž, který odhalil tajemství tohoto pěšího pochodu a dalšího velkého transportu 
smrti z Buchenwaldu, který v Tachově zanechal své oběti, včetně 600 spálených v hrobě u dnešního 
Urnového háje. Muž, který jako jediný mohl účastníkům na trase ukázat, kde ležely původní 
hromadné hroby vězňů. SS stráž totiž v poslední den pochodu smrti zlikvidovala více než 100 vězňů. 
A tak jsme zastavili za Pastvinou-Heldrothem, kde byly dva hroby a pokračovali dál po cestě 
původních hrobů na Maršovy Chody, Staré Sedliště a Doly. Nezbylo z nich dnes nic. Mezi obětmi 
posledního dne byli především maďarští Židé a „Rusové“, jak je nacisté označovali, tedy vězni 
z bývalého Sovětského svazu. U Dolů je začaly SS stráže opouštět, došlo možná k dalším 
závěrečným likvidacím, o kterých ale zatím mnoho nevíme. Do budoucna bude trasa pochodů smrti 
na Tachovsku, díky vstřícné pomoci starostů a starostek obcí na trase, označena informačními 
panely. A tak už snad nebude na vězně, kteří zde byli hnáni na pochodu smrti, nikdy zapomenuto. 
Další podrobnosti o pochodech smrti najdete v knize Evropa v agonii pochodů smrti. 
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Text: Milena Městecká, foto: archiv autorky 

 

 

1 Horní Blatná, u prvního hrobu na trase, 3 oběti pochodu smrti 

 

2 Pernink, hromadný hrob 27 obětí 
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KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 

   

16.7.2021 Nejdek LUCIE revival – od 19.30 , před radnicí 

17. 7.2021 Vysoká Pec XXIX. SEŠLOST – Petr nebo Pavel, R4, Crossroad Bros – od 19.15 

18. 7. 2021 Velichov Hostinec U lípy The Beatles revival, host Karel Kahovec 

21.7. -  24. 7.2017 Boží Dar Česko-saský řezbářský plenér 

24.7.2017 Boží Dar Anenská pouť   10.00 – 17.00 

24.7.2017 Karlovy Vary 

Lázeňské lesy (Linhart) – festival loutkových divadel 
24.7. 11.00 Žebrák a princezna, 14.00 Perníková chaloupka, 
16.00 Golem 
25.7. 11.00 Kašpárkovo varieté, 14.00 Eliščiny pohádky, 
16.00 Duhový princ 

30. 7. 2021 Velichov Hostinec U lípy -  Laco Deci + Celulla New York 

5. 8. 2021 Velichov Hostinec U lípy – Irona Maizen Tribute 

7.8.2021 Ostrov 
Rodinný den (Zámecký park) – Debbi, Support Lesbiens, TH!S, 
Helena Zeťová 

21.8.2021 Hroznětín 
Oslavy města (na hřišti) –Maxíci,Platonic, Standa Hložek, Petr 
Šiška, Michal Hrůza, Lazareth 

28.8.2021 Boží Dar Karlův krok 


